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Nový benchmark:
Split Pot NTR
Otázka motivu štěpení (splitu) akcií je
rychle zodpovězena: Jde o „optickou
úpravu vzhledu“ a s ní související
následná cenová atraktivita. Obecně
si akciové společnosti přejí mít co
nejvíce investorů, dle motta: Větší
počet investorů=větší poptávka=
vyšší cena. Akcie s vysokými

21. ročník

nominálními cenami se často zdají být
příliš drahé (i když v zásadě nejsou), a
proto jsou pro některé drobné
investory neatraktivní.

kandidáty. Index zohledňuje deset
společností, které byly vyselektovány
ze široké skupiny 500 amerických
akcií.

Strategie splitu se v poslední době
vyplatila u firem Apple a Tesla.
Zatímco očekávaný cenový růst byl u
společnosti Apple „mírný“ (dosáhl
přibližně 34 procent), akcie Tesly
vzrostly v období od oznámení splitu
po skutečnou realizaci o bezmála 80
procent. Bezpochyby jsou takové
pohyby přehnané, ovšem z pohledu
investora je hlavní otázkou, zda
štěpení akcií umožní dlouhodobou
outperformance vůči celkovému trhu.

U vybraných TOP 10 je na základě
kvantitativních ukazatelů obzvláště
pravděpodobné, že dojde k jejich
štěpení. Kromě vysoké nominální
ceny, rozhoduje o přijetí do indexu
také příslušné momentum. Tímto
způsobem dojde v rámci výběrového
mechanismu k vyloučení společností,
u kterých je vysoká cena akcií
součástí firemní kultury.

Investorský
magazín
„Der
Aktionär“ zvolil zajímavou alternativu
a inicioval vznik benchmarku, který
umožní spekulovat na budoucí „split“

S indexem „Split Pot NTR“ mají
investoři tu výhodu, že mohou
najednou investovat do deseti
potenciálních split kandidátů a ušetřit
čas složitým výběrem. Morgan
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Index: složení při emisi
Společnost

Akciový kurz

Amazon

3.268,60 USD

DexCom

401,68 USD

Domino’s Pizza

382,07 USD

Lululemon Athletica
Mercadolibre

323,93 USD
1.057,30 USD

Netflix

500,19 USD

Nvidia

508,60 USD

Regeneron Pharma

571,15 USD

The Trade Desk

433,04 USD

Wayfair

258,31 USD
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